
Theater 
De Krakeling

Theater na de Dam
JONGERENPROJECT 2021

Houd je van theater en dans?
Durf jij je mening te laten horen?
Wil je nadenken over herdenken 

en vrijheid?

We zijn op zoek naar jongeren tussen
de 11 en 14 die willen meespelen in

een voorstelling bij Theater 
De Krakeling op 4 en 5 mei

Lijkt dit je wat?
Lees dan snel verder!



Op 4 mei 2021 is de elfde editie van Theater na 
de Dam. Op deze avond spelen door het hele 

land voorstellingen die allemaal op hun eigen 
manier over de Tweede Wereldoorlog gaan.

De jongerenprojecten zijn hier een belangrijk onderdeel van. 
In dit project ga je in gesprek met ouderen over de invloed van 

de oorlog op hun leven. Je denkt mee over de begrippen vrijheid 
en herdenken. Dit alles vormt de basis voor de voorstelling die 

we gaan maken.  Jouw mening is hierbij van groot belang.

Voor deze voorstelling zijn we op zoek naar jongeren die op 
4 en 5 mei willen meespelen bij Theater De Krakeling.  

We repeteren over het algemeen van 10:00 tot max. 16:00.

DATA: 
14 maart – Kennismaking (10:00-12:00)

11 april, 18 april, 24 april, 25 april, 28 april, 29 april, 30 april, 
1 mei, 2 mei, 3 mei – Repetities

4 en 5 mei – Voorstellingen (houd de hele dag vrij, ook de avonden)

Kosten: 25 euro per deelnemer. 
Mochten deze deelnamekosten een probleem zijn, 

neem dan contact met ons op.

AANMELDEN?
Stuur vóór woensdag 10 maart een mailtje naar De Krakeling 

(educatie@krakeling.nl) met als onderwerp “Spelen Theater Na de Dam 
2021”. Vermeld je naam, leeftijd, telefoonnummer en vertel kort iets over 
waarom je mee wilt doen en eventueel je ervaring in theater en dans.

We volgen voor dit project telkens de coronarichtlijnen van het RIVM en 
zullen waar nodig aanpassingen maken. Mail ons gerust als je vragen hebt.

Theater De Krakeling
Educatie/Hiske Dijkstra

Pazzanistraat 15
1014 DB Amsterdam

(t) 020-6253284


